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1. O concurso em síntese



1. O concurso em síntese



1. O concurso em síntese

Datas

Abertura do concurso: 9 de janeiro

Prazo submissão de candidaturas: 31 de 

março, 14h00 (hora de PT Continental)

Início dos trabalhos: 1 junho 2023

Conclusão das atividades: 31 dezembro 

2025



6/2023 2024 2025

Ativação Planeamento de Ações
Preparação da 
Implementação

Final

• Conceção da metodologia 

para o intercâmbio e a 

aprendizagem na rede

• Constituição dos Grupos 

Locais URBACT

• Consolidação da parceria

• Explorar soluções, práticas, casos de 

estudo 

• Envolvimento das partes interessadas  

através da testagem e da cocriação 

das ações

• Enfoque na operacionalização 

retirando lições das atividades 

testadas 

• Identificação dos recursos 

necessários e possíveis para 

ações específicas

• Celebração e partilha 

de expectativas 

relativamente aos Planos 

de Ação Integrados

PROGRAMME 
SUPPORT

Digital Gender GreenNetwork experts

1. O concurso em síntese



1. O concurso em síntese

Temas

Qualquer tema ou desafio alinhado com os objetivos da Política de 

Coesão da UE/desenvolvimento urbano sustentável.

Tomar em consideração: Transição verde, transição digital, inclusão na 

perspetiva de género.



1. O concurso em síntese

Apoios:

-Peritos

-Secretariado URBACT

-Ponto URBACT Nacional



2. Como começar



2. Como começar

Documentos a consultar

• Termos de referência

• Guia para os candidatos

• Manual do programa

urbact.eu/get-involved



2. Como começar

Procura de parceiros

• Plataforma de procura de 

parceiros

https://urbact.eu/partnersearchtool

• Ponto URBACT Nacional

urbactnup@dgterritorio.pt



Sugestões e dicas

• Ler atentamente a descrição do formulário de candidatura e os critérios 

de elegibilidade e avaliação no documento Terms of Reference

• Verificar todas as características necessárias a uma boa proposta, 

indicadas no documento Guide for applicants

• Consultar as FAQ em urbact.eu/get-involved

• Não consegue encontrar o que procura? Contacte apn@urbact.eu

2. Como começar



3. Constituir a parceria



3. Constituir a parceria



Principais beneficiários

3. Constituir a parceria

Instituições de:

1. 27 Estados Membros da UE

2. Países Parceiros (Suíça e Noruega)

3. Países IPA (Albânia, Bósnia-

Herzegovina, Montenegro, Macedónia 

do Norte e Sérvia)

4. Outros países (às próprias expensas)



Principais beneficiários

3. Constituir a parceria

“CIDADES” :

• Municípios (cidades e vilas)

• Entidades locais públicas ou semipúblicos 
estabelecidas por um município

• Entidades administrativas inframunicipais, tais 
como freguesias

• Autoridades metropolitanas e supramunicipais

Não existem limites de dimensão ou de população

"NÃO – CIDADES” :

• Universidades e centros de 
investigação 

• Autoridades Regionais 

• Autoridades de Gestão (Fundos de 
Coesão e solidariedade da UE)



Parceiro líder

3. Constituir a parceria

• Apenas os parceiros "cidade"

• Apenas cidades dos 27 Estados 

Membros

• Uma cidade candidata só pode 

ser Parceiro Líder em uma única 

proposta



Parceiro líder – principais responsabilidades

3. Constituir a parceria

• Preenchimento e submissão da candidatura

• Gestão da parceria

• Coordenação das atividades entre os parceiros

• Implementação do programa de trabalho

• Responsabilidade financeira e legal perante a Autoridade de Gestão



Parceiro líder – necessidades

3. Constituir a parceria

• Recomendação: 2 postos de trabalho a tempo inteiro ou equivalente

• Alocar:

• Coordenador/a de Projeto (Project Coordinator)- tempo completo

• Responsável financeiro/a (Finance Officer) – meio-tempo

• Responsável  pela comunicação (Communication Officer) – meio-

tempo



Todos os parceiros de rede – responsabilidades

3. Constituir a parceria

• Empenho no sucesso do projeto, na sua implementação e na sua 

conclusão

• Gestão financeira das suas despesas

• Recomenda-se:

• Coordenador/a de Projeto (Project Coordinator) – meio-tempo

• Responsável financeiro/a (Finance Officer) – meio-tempo



Uma parceria forte

 No máximo 2 “parceiros não-cidade” por rede

 Um beneficiário pode ser parceiro em 2 redes 

aprovadas, no máximo

 Uma parceria deve incluir parceiros de, pelo 

menos, 7 países

 70% dos parceiros devem pertencer a Regiões 

Menos Desenvolvidas ou em Transição

3. Constituir a parceria

30%

70%

Equilíbrio na parceria

More Developed Regions

Less Developed Regions & Regions in Transition



Uma parceria forte

3. Constituir a parceria

Min. 6 parceiros de Regiões Menos 
Desenvolvidas ou em Transição se o 
número total de parceiros for 8 ou 9.

Min. 7 parceiros de Regiões Menos 
Desenvolvidas ou em Transição se o 
número total de parceiros for 10. 

 Exemplo com parceiro de país IPA : 
8 parceiros de rede – 1parceiro IPA = 
7 parceiros da UE x 70% = 5 parceiros 
de Regiões menos Desenvolvidas ou 
de Transição

! Parceiros de países não-UE

não são contabilizados na 

cobertura geográfica de tipos 

de regiões da UE.



3. Constituir a parceria

Escolher os parceiros – para além da verificação de 

elegibilidade:

• Exemplo de questionário no Guide for Applicants, p. 25

• Testar a recetividade

• Analisar os perfis (empenho, motivação, necessidades, valor acrescentado)

• Juntar uma shortlist de candidatos a parceiros

• Fazer uma seleção final para a proposta de rede

• Guarde uma reserva – para o caso de desistências



4. Resultado chave esperado



Plano de Ação Integrado - IAP

Um Plano de Ação Integrado (Integrated Action Plan - IAP) oferece uma 

resposta concreta ao desafio de política urbana. Segue uma lógica de 

intervenção que visa conceber e implementar ações baseadas na 

experimentação.

O IAP deverá ligar as ações das cidades aos fundos da Política de Coesão 

que poderão apoiar a implementação no longo prazo e apoiar mudanças 

duradouras.

4. Resultado chave esperado



5. Submeter a candidatura



2 passos para submeter a candidatura

1. Submissão online do formulário de candidatura através do sistema 

SYNERGIE CTE. Em língua inglesa, até 31 de março de 2023, às 14.00, 

hora de Portugual Continental. 

Informação sobre o Sistema SYNERGIE será disponibilizada em breve em 

urbact.eu/get-involved

2. Envio do processo de candidatura por email para apn@urbact.eu, até 3 

de abril de 2023, às 14.00, hora de Portugal Continental

Incluindo digitalização assinada do PDF da candidatura gerada pela SYNERGIE-

CTE, as cartas de compromisso assinadas e restantes documentos solicitados

5. Submeter a candidatura



6. Avaliação



Processo de avaliação de candidaturas

• Verificação de elegibilidade (Critérios de elegibilidade: p. 23 

dos TR)

• Avaliação das propostas consideradas elegíveis – por Painel de 

Avaliação Externo, com base nos critérios pré-definidos (p. 23-

24 dos TR)

• Aprovação formal pelo Comité de Monitorização: final maio 

2023

• Início oficial dos trabalhos: junho 2023

6. Avaliação



Critérios de avaliação

Critério com mais peso (35%): 3 - Quality and relevance of the partnership
Dimensões mais relevantes neste critério:

6. Avaliação

O valor 
acrescentado 
e o potencial 

para a 
mudança

Partes 
interessadas 
envolvidas 

Potencial 
para financiar 

as ações

Coordenador
es dos Projetos 

locais e dos 
Grupos  locais 

URBACT 
indicados

Faz sentido as 
cidades 

trabalharem 
em conjunto 
(complement

aridade)

Desafio de 
política

Variedade 
geográfica

Contexto 
estratégico 

dos 
parceiros

Ligação 
com a 

dimensão 
urbana da 
Política de 

Coesão

Motivação e 
capacidade 

para 
desenvolver 

as 
atividades 



7. Escolha do Perito Líder



• Após aprovação da rede – propor 3 possíveis Peritos Líder da Bolsa de 

peritos URBACT

Ter em consideração as necessidades em termos de competências e os critérios 

de seleção constantes no formulário de candidatura

• O Secretariado URBACT verifica a existência de sobreposições e a 

adequação dos peritos à candidatura

• Seleção final do Perito em acordo com o Parceiro Líder, com base em 

entrevista com candidatos.

A bolsa de peritos URBACT está a ser constituída

7. Escolha do Perito Líder



7. Próximos eventos



• 14 fevereiro, 10:00 - 11:00 CET: Exchange and
learning during the network journey

• 7 março, 10:00 - 11:00 CET: Time to submit your

application - tech & troubleshooting

• 16-17 março . Cities Forum, Turim

Detalhes: urbact.eu/get-involved

Contactos:
apn@urbact.eu
urbactnup@dgterritorio.pt

Vídeos e apresentações das sessões anteriores 
disponíveis em urbact.eu/get-involved

8. Próximos eventos




